Beste lezers,
Dit is de eerste editie van De eksterster of
ek*ster…
Deze naam kozen de leerlingen uit alle
suggesties. De andere door hen voorgestelde
namen; het eksterblad, het eksternieuws, de
krekster, … haalden het niet.
Met de nestenwerking stappen we meer in
de voetsporen van Celestin Freinet.
Toegegeven, het pad is nog niet helemaal
duidelijk, soms niet voor de leerlingen en
soms niet voor de begeleider. We geven
onszelf en de anderen nog wat tijd. Hopelijk
krijgen we dit van jullie ook…
We gaan op de vleugels! Dat staat vast.
NIEUW!
Wim heeft voor ons nieuwe
boekentassenrekken gemaakt. We kregen
ook nieuwe tafels. Vrijdag mogen we
schooltaken doen en zo Wim helpen. Er is nu
ook een podcast. Dat is een soort van radio.
Er komen ook moppen in. We werken ook in
nesten. Sommige kinderen vinden de nesten
niet zo leuk. We aten ook in nesten. Vanaf
volgende week is het weer per klas. Dansen is
ook per klas.
Sudenaz

De lekkere ramen
Tije deed een presentatie over ramen.
Geen ramen om door te kijken maar ramen
die je kan eten. Ramen zijn een soort Chinese
of Japanse spaghetti. De uitvinder is
Momofuku Ando.
De ingrediënten zijn; sojasaus, noedels of
ramen, pijpajuin, look, sesamzaad, vissaus en
chilisaus.
Tije maakte dit werkstuk tijdens de vakantie.
Hij stelde het als eerste werkstuk van dit jaar
voor.
Abe

Turkije
Ik maak een werkstuk met Sudenaz over
Turkije. Sudenaz wou daar een werkstuk over
maken. Het is moeilijk en het gaat niet zo
goed. We werken niet goed samen. We
vonden al veel informatie. We kregen een
blad met bronnen van Joost.
Turkije ligt in Azië en Europa. Het ligt in het
Midden-Oosten.
De hoofdstad is Ankara. Turkije telt ruim 82
miljoen inwoners.
Volgende week werken we verder. Hopelijk
lukt het dan beter…
Morgane

Schiereiland
Oona en Anna deden een werkstuk over
schiereilanden.
Een schiereiland is een eiland die nog net aan
een ander land is geplakt met een brug of
vanzelf.
In Dubai maakten mensen zelf een
schiereiland in de vorm van een palmboom.
De presentatie was cool gemaakt. De dia’s
draaiden rond.
Senne
De meesterdief
In het eksternest leest Joost het boek: De
wraak van de meesterdief voor. Het is
geschreven door Tijs Goverde. Het gaat als
volgt…
Een jongen woont in de stad Duim. Zijn vader
is een vogelgek. En op een dag wordt het
jongetje ontvoerd door de meesterdief! De

jongen komt binnen in een vieze kamer met
vieze kinderen en een vieze meneer Jynx. Het
is een heel leuk verhaal en ik hoop dat Joost
er snel weer uit voorleest!
Anna en marlies

Stenen!

Zig zag zoeven van legervliegtuigen
Op een dag bracht Warre stenen mee naar
school. Het was een amethist. Daarna bracht
Warre weer een steen mee…
Daarna bracht iedereen stenen mee naar
school.
Nu gaan we er een project van maken om te
tonen aan de andere nesten.
Aaron
en
Warre

Eljin ging naar een vliegshow van het leger. Er
was vuurwerk
en lichtjes. Er was ook een helikopter. Het
coolste waren de straaljagers die stunts
deden. Ze maakten loopings en vlogen rond
elkaar. Eigenlijk was het bedoeld om meer
piloten te krijgen. Eljin bracht ook een lego
straaljager mee.
Eljin en Felix

Keuzetijd
Op vrijdag hebben wij meestal keuzetijd.
We mogen om de week met hout werken.
De week dat wij niet mogen zijn er twee
andere nesten die wel mogen.
Keuzetijd is superleuk! Tijdens de keuzetijd
mogen we kiezen wat we doen. Soms hebben
we geen keuzetijd.
Gloria & Merel
De staart van Philomène
Op woensdag is er voorwerpenkring in ons
nest. Ik bracht een stukje staart mee.
Mijn kat is haar staart kwijt. Er is 20 cm van
haar staart. Mijn papa heeft het stukje van
haar staart gevonden. Toen we thuiskwamen
zagen we dat er een botje aan haar staart
hing. We panikeerden en belden de
dierenarts.Een dag later mochten we naar de
dierenarts.
Hij zei dat het botje dat er aan hing,
gebroken was en een deeltje er achter ook.
Ze hebben het gebroken stukje en het andere
eraf gehaald.
Ik bracht foto’s mee en het stukje staart.
Iedereen wou het aaien.
Hélène (en Ariana)

Google-werkstuk
Senne stelde een werkstuk voor over Google.
Hij deed het alleen. Het was super leuk.
Hij vertelde eerst over wat Google is en wat
ze doen bij dat bedrijf.
Hij vertelde toen over google gravity. Als je
dat intypt dan lijkt het dat google helemaal uit
elkaar valt. Senne toonde ook “do a barrel
roll”. Dat was tof.
Jef

RUPSEN

Breuken

Dit schooljaar hebben we al 5 rupsen
gevonden. Twee daarvan zitten nu in een
cocon. De ene was een lindepijlstaartrups en
nu is hij een cocon.
Hij ligt in de aarde. Louis bracht ook 3 rupsen
mee die niet in een cocon zitten. Het zijn
geen vlinders maar bladwespen.

De zus van Aaron is in de turnclub van de
balk gevallen. Ze moest naar het ziekenhuis.
Ze namen röntgenfoto’s. Ze hebben spillen in
haar arm gestoken.
Wij hadden het in de kring over röntgenfoto’s,
over een echografie en een scanner. We
hadden het ook over hoe men je kan
verdoven. Dan lijkt het of je slaapt.

Senne en Louis

Oona en Neveen

Assebloedster
Marlies deed haar themakring over een
gedicht van Roald Dahl. Het gedicht ging
over Assepoester (maar dan over het
originele verhaal) en dat is een behoorlijk
bloederig verhaal.
Het gedicht gaat zo:

Je denkt misschién: dit ken ik al,
maar dat is heus niet het geval.
Het echte verhaal van Assepoester
is heel wat bloediger en woester.
Men heeft er vroeger iets slaps van
gebrouwen
om kleine kindertjes zoet te houden.
Het begin zit er niet ver naast:
de stiefzusters hadden zich weggehaast
in de donkere nacht naar ’t koninklijk bal,
prachtig gekleed, met juwelen en al,
nadat ze Assepoes onverdroten,
in een kelder hadden opgesloten,
waar ratten met hongerige magen,
aan haar tenen begonnen te knagen.
Ze brulde: ‘Help!’ en ‘Laat me eruit.’
Haar petemoei hoorde het zielig geluid
en badend in een zee van licht
verscheen ze voor Assepoes’ gezicht
‘Is er iets, kindje?’ vroeg ze aanminnig.
‘Dat zie je toch wel!’ riep Assepoes vinnig.
Ze sloeg op de deur uit alle macht
en riep: ‘Ik wil ook naar het bal vannacht!
Een disco in het koningshuis!
Zij zijn er heen en ik zit thuis!
Ik wil een koets! En mooie kleren,
kettingen en pauwenveren!
En glazen muiltjes, twee daarvan
en een ragdunne panty aan.
Als ik er opgetut heen kan gaan,
kijkt de prins vast geen ander aan.’
Petemoei zei: ‘Goed, er op af’,

en zwaaide met haar toverstaf.
En één-twee-drie, daar was ze al,
Assepoester op het bal.
De zusters zagen, groen van nijd,
haar dansen met Zijne Majesteit.
Ze hield haar Koninklijke held
muurvast tegen zich aan gekneld.
Ze perste hem tegen haar japon
tot hij geen pap meer zeggen kon.
De klok sloeg twaalf. Zij riep: ‘Gos!
Ik ga, anders ben ik de klos!’
De prins riep: ‘Hè, wat krijgen we nou?’
en greep haar stevig bij haar mouw.
Zij riep: ‘Laat los! Doe niet zo rot!’
Daar scheurde haar hele jurk kapot.
De trap af in haar ondergoed.
O jee, een muil viel van haar voet.
De prins erheen en greep hem vast,
drukte zijn lippen tegen het glas.
‘Wie dit muiltje past,’ zo riep hij uit,
‘die wordt morgen al mijn bruid!
Ik doorzoek de stad van poort tot poort
tot ik het kind heb opgespoord.’
Hij zette ’t muiltje op een krat.
Niet zo bijster slim was dat,
want een der zusters merkte ’t op
(die dikke met de puistenkop).
Ze sloop erheen en pikte ’t meemuiltje
en spoelde het door de wc.
Daarna zette ze, kalm als wat,
haar eigen muiltje op de krat.
Aha, je voelt al wel, m’n kind,
’t gaat Assepoes niet voor de wind!
De volgende dag ging de prins op pad
en klopte aan elk huis in de stad.
Daar hoopte menig jonge vrouw
dat haar het muiltje passen zou.
De muil was lang en heel erg breed
en uitgetrapt en volgezweet.
(Een gewone voet verdwaalde er in en
tjee, wat stonk dat ding van binnen.)
Iedereen paste, straat na straat,
maar niemand had de goede maat.
Toen kwamen de stiefzusters aangesneld.
Eén paste de muil… De prins, ontsteld,
deinsde terug. Maar zij riep blij:
‘Nu zul je wel moeten trouwen met mij!’
De prins was totaal van zijn stuk gebracht.
‘Wegwezen hier’, mompelde hij zacht.
‘Beloofd is beloofd. Ik ben je bruid.
Daar kom je zomaar niet onderuit!’
‘Hak af die kop!’ riep de prins tot zijn staf
en meteen sloegen zij haar hoofd eraf.
De prins vond het een reuzenmop

en zei: ‘Wat knapt ze daarvan op.’
Toen kwam de tweede zuster en zei:
‘Hier met die muil. De beurt is aan mij.’
‘Dit is je beurt!’ zei de prins onvervaard
en zwaaide met zijn grote zwaard.
Daar sloeg haar hoofd tegen de grond,
stuiterde even en rolde wat rond.
Achter stond Assepoes piepers te schillen
en hoorde met schrik al dat bonken en gillen,
hoofdengestuiter en gevloek.
Ze stak haar eigen hoofd om de hoek.
‘Wat is er hier aan de hand?’ vroeg
Assepoes.
‘Hou je erbuiten!’ riep de prins woest.
De arme Assepoes stond paf.
Mijn prins, dacht zij, hakt hoofden af!
Hoe kan ik trouwen met een man
die zo een hobby hebben kan.
De prins riep: ‘Wie is die totebel?
D’ r kop eraf en een beetje snel!’
Maar net op dat moment verscheen
Petemoei met veel licht om zich heen.
Ze zwaaide haar stafje en zei: ‘Assepoes,
doe jij maar fijn een wensje, hoor, snoes.
Wat je ook wenst, ’t is geen bezwaar,
ik krijg het gegarandeerd voor mekaar.’
‘Ik ben bang,’ zei Assepoes bedroefd,
‘dat die hele prins voor mij niet meer hoeft.
Dat luxe gedoe, dat was verkeerd.
Ik heb mijn lesje wel geleerd.
Ik wil nog alleen een aardige man.
Die zijn dun gezaaid, dus ik hoop dat ’t kan.’
Het duurde maar even, welbeschouwd,
of ze was met een schat van een man
getrouwd.
Een pottenbakker van zijn vak,
die zelden of nooit een potje brak.
Ze waren nooit treurig, ze waren nooit nukkig
en ze leefden nog heel, heel lang en
gelukkig.’

EN ZE LEVEN NOG LANG EN GELUKKIG!!!
Tije (en Roald Dahl)

